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Informatör, mammavikariat, Norsjö kommun
Huvudansvarig för kommunens kommunikation, både internt och externt. Huvuduppgiften var att projektleda 
och producera under arbetet med att bygga upp kommunens nya webbplatser. Ansvarsområdena var bl.a. design, 
webbstruktur, utveckling, information samt stöd och utbildning till webbredaktörer. Grafisk formgivning av trycksaker 
såsom broschyrer, affischer och nyhetsbrev. Textproduktion till framförallt webbartiklar, kommuntidning och press-
meddelanden. Kontakt med lokala och regionala medier. Omvärldsbevakning.

Webbansvarig, Anna Lundqvist, Göteborg
Design och webbstruktur till Wordpresshemsida åt jazzmusiker. Kontinuerlig uppdatering av information, bilder, 
design, funktion m.m. samt support. 

Grafisk designer, RFSL, Linköping
Design av affischer till RFSL:s filmfest hösten 2009 och våren 2010 samt annons för Kärleksparaden 2011.

Webbdesigner, Åke Vesterlund IT, Luleå
Samarbete med it-företag där de ansvarat för funktion och programmering medan jag har gjort webbdesign. Hemsidor 
åt bland annat NSKonsult och BSAB i Umeå. 

Grafisk designer, Kill your darlings/Kuppproduktion, Linköping
Marknadsföringsmaterial till improvisationsgruppen Kill Your Darlings. Design av logotyp, hemsida, grafiskt element, 
affischer samt pressbilder. 

Grafisk designer, Sommardesignkontoret, Lycksele/Norsjö
Sex designstudenter från olika designdiscipliner arbetar tillsammans i designrelaterade projekt. Projektansvarig för pro-
jektet med det kulturhistoriska området Gammplatsen. Idé, koncept och grafisk presentation. Marknadsföringsförslag 
om sociala medier för hamburgerkedjan Frasses.

Webbadministratör, SM i Poetry Slam 2009, Norrköping
Ansvarig för hemsidans innehåll och struktur. Delaktig i planering av evenemanget samt funktionär. 

Examensarbete, Skrädderiverkstan, Göteborg
Varumärkesundersökning där jag undersökte hur kunderna på skrädderiet såg på företaget. Detta i syfte att få fram 

vilka deras kunder och målgrupp är. Utmynnade i rekommendationer för deras fortsatta varumärkesarbete. 

Grafisk designer/Webbdesigner/Korrekturläsare, Kuppproduktion, Linköping
Varierande designuppdrag åt kulturföretaget Kuppproduktion. Bland annat design av logotyp, hemsida/blogg samt kor-
rekturläsning av roman.
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Målsättningar

Mitt mål med yrkeslivet är att  få arbeta med det jag brinner för. Att arbeta i en kreativ och mångsidig arbetsroll där jag får arbeta med 
olika slags arbetsuppgifter från dag till dag. I en trevlig arbetsmiljö tillsammans med andra sociala människor.

Arbetserfarenhet
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Engagemang

Jag gillar att engagera mig och har därför sedan 2006 varit engagerad på flera sätt. 

Ledamot och arbetsmiljöombud i min utbildnings sektionsstyrelse, samt engagerad i mottagningen av 
nya studenter. Kassör/skribent/layoutare för studenttidningen Magenta.

Styrelseledamot sedan ett par år i Kaosföreningen Scenpoesi, en förening som arrangerar scenpoesieven-
emang i Östergötland. Poster som ordförande, webbansvarig och grafisk designer.

Studier

Distanskurser, olika universitet 
Photoshop, fotografi, PHP och databaser, Flash, Skriva för webben, Journalistik samt skönlitterärt skrivande på engelska.

Fristående grundkurs i Svenska Språket, Linköpings Universitet, Linköping
Grammatik, Stilistik, Textanalys, Språksociologi

Grafisk Design och Kommunikation, Norrköping 
Bred kandidatutbildning med studier inom grafisk design, webbdesign, varumärkeskommunikation, marknadsföring 
m.m.

Skrivarlinje, Åsa Folkhögskola, Sköldinge
Skönlitterär skrivarutbildning med fokus på scenpoesi. Skrivövningar och textkritik.
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Övrigt

Mitt modersmål är svenska och jag har mycket goda kunskaper i engelska. Har även vissa kunskaper i franska och italienska.

Jag är van att arbeta med datorer, kan hantera de vanligaste webbläsarna och både på PC och Mac. Program jag är van att 
arbeta i är Officeprogrammen, Acrobat, Dreamweaver, Indesign, Illustrator och Photoshop. Har även grundläggande kun-
skaper i fotografi.
 
Webbprogrammeringsspråk jag kan är (X)HTML, CSS, samt lite Flash och Php. Jag är dock ingen renodlad programmera-
re. CMS-system jag har arbetat i är Wordpress och Content Studio. Jag har även arbetat i Google Analytics. 
 
Jag försöker hålla en kreativ fritid. Jag sjunger i kör, och deltar både i en stickcirkel och en litteraturcirkel. Jag älskar att 
skriva, pyssla, sy och att på olika sätt skapa. Jag läser mycket böcker, umgås med vänner och lyssnar på musik. När jag har 
tid och råd åker jag gärna ut och reser. Försöker även se till att träna ett par gånger i veckan, bland annat simning. 
 
Jag har B-körkort.
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